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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif 

kualitatif. penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Gaya penelitian 

kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami maknanya. Karena itu 

penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. 

Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang 

ditelitinya, oleh karena itu penggunaan studi kasus pada penelitian mengenai 

persepsi masyarakat Jepang terhadap infrastriktur dan stereotip masyarakat 

Indonesia dimaksudkan agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari 

data penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam. (Salim,2001) 

 Dalam proses mencari data, penulis menggunakan sistem quota 

sampling. Dalam buku Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field 

Guide menyatakan bahwa karakteristik bisa termasuk usia, tempat tinggal, jenis 

kelamin, kelas, profesi, dll. Kriteria yang kita pilih memperbolehkan kita untuk 

fokus kepada orang-orang yang kita anggap berpengalaman, tahu akan, atau 

memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Kemudian, kita akan pergi ke 

masyarakat, dan dengan menggunakan strategi perekrutan yang sesuai dengan 

lokasi, budaya, dan populasi, hingga kita menemukan orang yang sesuai dengan 

kriteria dan sesuai dengan kuota.’ 

3.2 Data 

 3.2.1 Sumber data 

 Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dan pengisian 

kuisioner yang dilakukan oleh orang Jepang yang telah tinggal lebih dari 1 tahun 

di Indonesia, yaitu responden  SM, M, Y, NY, SY. Sumber data dipilih 
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untuk mengetahui persepsi orang Jepang yang tinggal di Indonesia terhadap infrastruktur dan 

stereotip masyarakat Indonesia. Kriteria ditentukan karena peneliti menilai bahwa orang 

Jepang yang telah pernah tinggal di Indonesia selama lebih dari 1 tahun memiliki informasi dan 

pengalaman yang lebih mengenai Indonesia sehingga dapat melakukan persepsi sesuai 

informasi dan pengalaman selama 1 tahun lebih 

3.2.2 Teknik Pengumpulan data 

1. Pertama peneliti memilih responden yang akan menjadi objek dalam penelitian 

ini, yaitu orang Jepang yang pernah tinggal di Indonesia selama lebih dari 1 

tahun 

2. Peneliti membuat daftar pertanyaan baik wawancara maupun kuisioner 

mengenai persepsi mereka tentang Indonesia berdasarkan pengalaman dan 

informasi selama masa tinggal merekadiIndonesia. 

3. Peneliti melakukan wawancara dan membagikan kuisioner kepada responden. 

4. Setelah melakukan wawancara dan membagikan kuisioner, peneliti mentranskrip 

dan menerjemahkan hasil wawancara dan kuisioner untuk mempermudah 

menganalisis data 

5. Peneliti mengelompokan hasil wawancara dan kuisioner berdasarkan persepsi 

sebelum, setelah datang ke Indonesia dan perubahan persepsi pada responden. 

6. Pengklasifikasian data berupa persepsi positif dan negative dari pengelompokan 

yang telah dilakukan. 

3.3 Teknik analisis data 

1. Peneliti mengelompokan data menjadi : 

a. Persepsi sebelum kedatangan  

Pada bagian ini peneliti memamparkan data dari hasil wawancara dan kuisioner 

pada bagian sebelum responden datang ke Indonesia. Pada bagian ini juga peneliti 

akan mengklasifikasikan data kedalam persepsi positif maupun negative. 

b. Persepsi setelah kedatangan 
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Pada bagian ini peneliti memaparkan data pada bagian setelah kedatangan 

responden ke Indonesia dan mengklasifikasikan kedalam persepsi positif atau 

negative. 

c. Perubahan persepsi 

Setelah memaparkan data pada bagian sebelum dan kedatangan responden, peneliti 

akan menganalisis perubahan yang terjadi pada persepsi responden, 

mengklasifikasikannya kedalam persepsi positf dan negative. 

2. Langkah analisis data 

Peneliti akan melakukan beberapa tahap dalam menganalisis data, yaitu : 

a. Deskripsi data 

b. Display data 

c. Interpretasi data 

d. Penarikan kesimpulan 

 


